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الهيئة العليا ا6ستقلة 6راقبة االنتخاباتالهيئة العليا ا6ستقلة 6راقبة االنتخابات
النظام الداخليالنظام الداخلي

rـراقـبة االنـتـخـاباتH ـسـتـقلـةHإنّ الــهـــيئــة الـعــلــيا ا
في اجتماعها اHـنعقد بتاريخ الـثاني والعشرين من شهر

rوسبعة عشر Xيناير سنة ألف
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 اHؤرخ في
22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1437 اHـــــوافق 25 غــــشت ســــنــــة 2016

rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHــوافق 25 غـشت سـنـة 2016
rراقبة االنتخاباتH ستقـلـةHتعلــق بالهيـئــة العليــا اHوا

rواد 26 و 33 و 35 و 37 منهHال سيما ا
-  و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 284-16
اHـــؤرخ في 3 صـــفـــر عــام 1438 اHــوافق 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2016 واHــتـضـمن تــعـيـX رئـيس الــهـيـئـة الــعـلـيـا اHــسـتـقـلـة

rراقبة االنتخاباتH
-  و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-07 اHــؤرخ
في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2017
واHتعلق بنشر التشـكيلة االسمية للهيئة العليا اHستقلة

rراقبة االنتخاباتH
-  و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-10 اHــؤرخ
في 10 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق 9 ينـاير سـنة 2017
الذي يحـدّد تنظـيم األمانة اإلداريـة الدائمـة للهـيئة الـعليا

rراقبة االنتخابات وسيرهاH ستقلةHا
rداولة طبقا للقانونHوبعد ا -

تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 26 من الـقانون
الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
اHــوافق 25 غــشت سـنــة 2016 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـنظـام الـداخـلي إلى حتـديـد كـيفـيـات عـمل الـهـيئـة الـعـلـيا
اHــســتـــقــلــة Hــراقــبــة االنـــتــخــابــات والــتـي تــدعى في صــلب

النص" الهيئة العليا".

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : تــــــتــــــولى الــــــهــــــيــــــئـــــة الــــــعــــــلـــــيــــــاr فـي إطـــــار
الــصالحــيــات اخملــولــة لــهـــاr مـــهـــمــة الــســهــر عــلى شــفــافــيــة
االنـــتـــخـــابـــات ونـــزاهــتـــهـــاr والـــتـــأكـــد من احـــتـــرام جــمــــيـع
اHــــتـــدخــــلــــX فـي الـــعــــمــــلــــيــــة االنــــتــــخــــابــــيـــةr مـن هــــيــــئـــات
Xومــؤســـــســـات إداريــة وأحــزاب ســيـــاســـيــة ومــتـــرشــحــ
ونــاخــبــــrX ألحـــكــام الـــقــانــون الـــعــضــوي اHــتــعـــلق بــنــظــام
االنتـخابـات ونـصوصه الـتـطبـيـقيـة منـذ اسـتدعـاء الـهيـئة

االنتخابية حتى إعالن النتائج اHؤقتة لالقتراع. 
اHـــادة اHـــادة 3 :  : يــطـبـق هـذا الــنــظـام الــداخــلي عــلى جــمـيع
أعــضـــاء وأجــهـــزة الـــهــيـــئـــة الــعـــلـــيــا وعـــلى مـــســتـــخـــدمــيـــهــا

واألشخاص اHدعـوين Hساعدتها.
اHــادة اHــادة 4  :   : تـــمـــارس الـــهـــيــئـــة الـــعــلـــيـــا مـــهــــامــــهــا في
مـــــقـرهـــا بــاجلـزائــر الـعـاصــمـة أو في مـقـرات مـداومـاتـهـا
عـلى مـسـتـوى الـواليـات واخلـارجr وعـنـد االقـتضـاءr في أي
مـــكـــــان آخــــــر مـــعـــلـــــوم وفـــقـــــا لــلـــتـــشـــريـــع والــتـــنـــظـــيــم

اHعمــول بهمـا.
5 :  : تــصــدر الــهــيــئــة الــعــلــيــا قــراراتــهــا بــالــلــغـة اHـادة اHـادة 

العربية.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التزامات وحقوق أعضاء الهيئة العليا    التزامات وحقوق أعضاء الهيئة العليا    
واألشخاص واألشخاص اHدعـوين HساعدتهااHدعـوين Hساعدتها

اHـــادة اHـــادة 6 :  : يــلــــتــــزم أعـــضـــاء الــهـــيـــئـــة الـــعــلـــيـــاr أثـــنــاء
مباشرة مهامهم أو �ناسبتهاr �ا يأتي :

 rالــتحـــفظ واحلـياد والــتجــرد -
- الـتــحــلي بــالـســلــوك الـنــزيه وفق مــبــاد�  الـعــدالـة

rواإلنصاف
- عــدم الـــقــيــام بــأي تــصـــرف أو ســلــوك من شــأنه أن

rس باستقاللية وحياد وهيبة الهيئة العليا�
rعلومات التي يطلعون عليهاHداوالت واHسرية ا -
- االلــــتـــزام بـــحــــضــــور االجــــتــــمــــاعـــــات واالمـــتـــثـــال

لتعليمات رئيس الهيئة العليا.
اHـــادة اHـــادة 7 :  : يـــلــــتــــزم أعـــضـــاء الــهـــيـــئـــة الـــعــلـــيـــا بــــعــدم
احلــضــور أو اHـــشـــاركـة فـي الــنــدوات والــنــشــاطـات الــتي
تــنـــظــمــهـــا األحــزاب واHــتـــرشــحــونr إال في إطـــار �ــارســة

مهامهم الرقابية اHنصوص عليها قانونا.

نظم داخليةنظم داخلية
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اHـادة اHـادة 8 :  : يـلــتـزم أعضـاء الهـيئة الـعليـا بـعدم اإلدالء
بــأي تصـريـح إال بترخيص من رئــيسها.

اHـــادة اHـــادة 9 :  : يــلـــتـزم الــضــبــاط الـعــمــومــيـون اHــكــلــفـون
rـــداومـــات في عـــمـــلــيـــة مـــراقـــبــة االنـــتـــخـــابــاتHبـــتــدعـــيم ا
واألعـــوان الــدبـــلـــومـــاســـيـــون والـــقـــنـــصـــلـــيــــون اHـــدعــوون
Hــــســــاعــــدتــــهـــاr وكــــذا اHــــســـــتــــخــــدمــــون اHـــوضــــوعــــون حتت
تصـرفـهاr بالـسر اHـهـني وعدم إفـشاء أي مـعلومـة اطلعوا

عليها في إطار �ارسة مهامهم.
اHــادة اHــادة 10 :  : �ـارس أعضاء الهـيئة الـعليـا صالحياتهم
في إطـار الـقـانون الـعـضـوي اHتـعـلق بـالهـيـئـة العـلـيـاr بكل

استقاللية.
تــضــمن الــدولـة حــمــايـة أعــضــاء الـهــيــئــة الـعــلــيـاr في
rمن كل أشكـال التهـديد أو الضغط rإطـار �ارسة مهـامهم

وفق األحكام التشريعية السارية اHفعول. 
اHــــــادة اHــــــادة 11 :  : وفــــقـــا لــــلــــقـــانــــون الــــعـــضــــوي رقم 11-16
اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 25 غـشت سنة
2016 واHذكـور أعالهr يستـفيد أعـضاء اللـجنة الـدائمة من

احلـق في االنــتـداب ومن تــعــويــضـات شــهــريــةr ويـســتــفــيـد
األعـضـاء اآلخـرون من االنـتـداب ومن تـعـويـضـات جـزافـيـة

�ناسبة العمليات االنتخابية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
صالحيات رئيس الهيئة العلياصالحيات رئيس الهيئة العليا

rــــــادة 12 :  : �ــــــارس رئـــــــيـس الــــــهـــــــيــــــئـــــــة الـــــــعــــــلـــــــيــــــاHــــــادة اHا
الصالحيات اآلتية :

- اإلدالء بـــالــتـــصــريـــحـــات كــنـــاطق رســـمي لـــلـــهــيـــئــة
rالعليا

- رئــاسـة اجـتـمـاعـات مـجـلـس الـهـيـئـة الـعـلـيـا وإدارة
rناقشاتHا

- تـعـيX نـائـبX لـه من بX أعـضـاء اللـجـنة الـدائـمة
مـناصفـة بX الـقضـاة والكـفاءات اHسـتقـلةr وتـوزيع اHهام
بــيـنــهــمــاr وله أن يـفــوّض بــعض صالحــيــاته بــشـكـل مـؤقت
لـنـائـبـيـه أو أحـد أعـضـاء الـلــجـنـة الـدائـمــة أو اHـنـسق عـلى

 rستوى الوالئيHا
rرئاسة اجتماعات اللجنة الدائمة -

- تــمــثــيل الــهــيــئــة الــعـلــيــا أمــام مــخــتــلف الــهــيــئـات
rوالسلطات العمومية

Xـداومات مـنـاصـفـة بHمـنـسـقي وأعــضـاء ا Xتـعـي -
rستقلةHالقضاة والكفاءات ا

rداوماتHالسهر عـلـى توحــيـد وتــنـــسيق عـمل ا -
ودعــــوتـــهــــاr عــــنـــد االقـــــتــــضـــاءr لـالنــــعــــقــــاد لــلـــنـــظــر في

 rرتبطة بنشاطهاHسائل اHا

rإصدار قرارات لتنفيذ مداوالت اللجنة الدائمة -
- الــتـوقـيع عــلى قـرارات الــهـيـئـة الــعـلـيــا وتـبـلــيـغـهـا

rعنية بشأنهاHكما يخطر اجلهات ا rومتابعة تنفيذها
- إخطار النائب العام واجلهات القضائية.

اHــــادة اHــــادة 13 :  : يـــخــطــر رئــيـس الــهــيـــئــة الــعــلــيــا ســلــطــة
الـضبـط السـمعي الـبصـري عن كل مـخالـفة تـتم مـعايـنتـها

في مجال اختصاصاتهاr بكل وسيلة مناسبة.
في إطار �ارسة نشاطـاتهاr تستفيد الهيئة العليــا
مـن اسـتـعـمــال ودعـم وسـائــل اإلعالم الـوطـنـيـة الـسـمـعـيـة
الـبصـريـة اHرخص لـهـا بـاHمـارسـة قانـونـا بعـد إخـطار من

قبل رئيسها أو �ن يفوّضه في ذلك.
اHــــادة اHــــادة 14 :  : يـــعـــX رئــيـس الــهــيــئــة الــعــلــيــاr �ــوجب
قـــرارr الــــضـــبــــاط الـــعـــمــــومـــيــــX اHـــــدعـــــوين Hـــــســــــاعــــدة
اHداومـاتr بـنــاء عــلى طـلب من مـنسقـيها وبـاقتراح من

رئيس الغرفة الوطنية التابعX لها.
اHــــادة اHــــادة 15 :  : يـــقـــوم رئـــيــس الــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيــا بـــإبالغ
رئـــيـس اجلــمـــهــوريــة بـــكل حــالـــة فـــقــدان لـــلــعـــضــويــة فـــي
الـهـيـئـة الـعــلـيـاr بـسـبـب الـوفـــاة أو االسـتـقـالـة أو فـقــــدان
الـــصـــفــــــة الــــتي ¥ عـــلى أســــاســـهـــا الـــتـــعــــيـــrX أو الـــعـــجـــز
الـصحي الـكـلي أو اإلدانة بـحكم نـهـائي الرتكـاب جنـاية أو

جنحة سالبة للحريةr باستثناء اجلنح غير العمدية.
16 :  : يــقــدم طــلب االســتــقــالــة كــتــابــيــا لـرئــيس اHـــادة اHـــادة 

الهيئة العليا. 
تـتداول اللجـنة الدائمـة في طلب االستقـالةr وتبدي
رأيــــهـــا فـــيه في أجـل أقـــصـــاه شـــهـــرانr ابـــتـــداء من تـــاريخ

إيداع الطلب. 
ويقوم رئيس الهيئة العليا بالفصل في اHوضوع. 
اHـــادة اHـــادة 17 :  : �ــكن رئــيس الــهـيــئــة الـعــلــيـا أن يــقــتـرح
عـلى رئـيس اجلـمـهوريـة إنـهـاء عضـويـة كل من ثـبت بـحقه
الـــقـــيــام بـــأعــمـــال أو تــصـــرفـــات تــتـــنــافـى مع االلــتـــزامــات

اHتصلة بالعضوية في الهيئة العليا.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تنظيم وسير مجلس الهيئة العلياتنظيم وسير مجلس الهيئة العليا

اHــادة اHــادة 18 :  : يـــتـــولى رئـــيس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا مَـــهـــمــة
اإلشـراف الـعـام عـلى شـؤون اجملـلسr ويـتـخـذ كل الـتـدابـير
الالزمـــة لـــضـــمــان حـــسن ســـيـــره. ولـــهــذا الـــغـــرضr �ــارس
االخـــتــــصـــاصـــات اHــــوكـــلــــة إلـــيـه �ـــوجب أحــــكـــام الــــقـــانـــون
الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHــتـعــلق بــالـهــيـئــة الــعـلــيـا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
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يقوم اجمللسr على اخلصوصr �ا يأتي :
rصادقة على النظام الداخلي للهيئة العلياHا -

 rانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة -
rحتديد جدول أعمال دورات اجمللس -

- اHـصـادقـة عـلى بـرنـامـج الـعـمل الـذي تـعـدّه الـلـجـنـة
rالدائمة

- اHـصادقة على التـقرير النهـائي لتقييم الـعمليات
rاالنتخابية الذي تعرضه اللجنة الدائمة

- مــــنــــاقـــشــــة اHــــســــائـل ذات الــــصــــلــــة بــــالــــعــــمــــلــــيـــات
rاالنتخابية

- تـشــكـيلr عــنـد االقــتـضــاءr ورشـات عـمـل يـتــرأسـهـا
عـضـو من الــلـجـنـة الــدائـمـةr لــبـحث مـوضــوع مـعـX يـدخل
في مـــجــال اخـــتــصـــاصــاتهr بـــعــد مـــوافــقـــة رئــيـس الــهـــيــئــة

   rالعليا
- دعـــوة �ـــثـل عن أي ســــلـــطـــة أو مــــؤســـســـة أو إدارة
عـمـومــيـةr وكل شـخـصــيـة مـؤهـلـة Hــسـاعـدة الـهـيــئـة الـعـلـيـا
على حتقـيق أهدافـهاr للـمشـاركة في أشغـال اجمللس بـصفة

rاستشارية
- دعـوة شـخصـيـات أو هـيئـات أجـنبـيـة للـحـضور أو
rـشاركة في لقـاءات اجمللس وفي األنشـطة التي ينـظمهاHا
بــــغــــرض االســــتـــــفــــادة من خــــبــــرتــــهـم في مــــجــــال مــــراقــــبــــة

االنتخابات.
اHـادة اHـادة 19 :  : يــجـتـمـع مـجـلس الــهـيــئـة الـعــلـيـا في دورة

عادية �ناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيسها.
تـــــوجه اســــتــــدعـــــاءات فــــرديــــة ألعــــضــــاء اجملــــلـس بــــكل
الـوسائل اHـنـاسـبة أسـبـوعـا قبل تـاريخ االجـتـماعr مـرفـقة

بجدول األعمال في احلاالت العادية.
تقلص هذه اHدة في حاالت االستعجال.

اHـادة اHـادة 20 :  : يـشــتـرط النــعـقــاد دورات اجملـلسr حــضـور
أغلبية أعضائه.

وفي حـالة عدم اكتـمال النـصابr تعقـد الدورة وتعد
صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد.

اHادة اHادة 21 :  : �كن أن يجتـمع مجلس الهيـئة العليا في
دورة غـــيــر عـــاديـــةr بـــنـــاء عــلـى اســـتــدعـــاء مـن رئــيـــسهr أو
بـــطـــلب من ثـــلــثي (3/2) أعـــضــائـهr كــلّـــمـــا دعت الـــضــرورة

لذلكr ال سيما لدراسة اHسائل اآلتية :
rمراجعة النظام الداخلي -

- اHصـادقـة عـلى اسـتـخالف أعـضـاء الـلـجـنـة الـدائـمة
rبسبب حالة الشغور

rصادقة على مختلف تقارير اجمللسHا -

rصادقة على برامج عمل الهيئة العلياHا -
- منـاقـشة اHـسـائل الـعاجـلـة ذات الـصلـة بـالـعمـلـيات

االنتخابية أو بنشاط الهيئة العليا.
22 : : يـــتمr فـي بـــدايـــة كل دورةr ضــــبط قـــائـــمـــة اHــادة اHــادة 

حضور األعضاء والتأكد من توافر النصاب القانوني.
يــوجه رئــيس الــهـيــئــة الـعــلــيـاr تــنــبـيــهــا كـتــابــيـا إلى
األعــضــاء الــذين تــغــيـــبــواr دون عــذر مــقــبــولr عن حــضــور

أشغال دورات اجمللس.
�ــكن لــرئـيس الــهــيـئــة الـعــلـيــا الــقـيــام بـخــصم مــبـلغ
الـتــعـويــضـات اHــمـنــوحـة لــعـضــو الـهــيـئــة الـعــلـيــا اHـتــغـيب

بدون عذر مقبول. 
اHــادة اHــادة 23 :  : يـــتــولى رئــيس الــهــيـــئــة الــعــلــيــا تــســيــيــر

جلسات الدورات العادية وغير العادية.
 �ـكن أن يـكـلف الـرئـيس أحـد نـوابه بـإدارة تـسـيـير

اجللسات.
يــتـمr عــلى مــســتــوى األمــانــة اإلداريــة الــدائــمــةr فــتح
سجل تدوّن فيه قائـمة الراغبX في الـتدخلr ترتب تبعا
لــتــوقــيت تــدوين عــضــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا شــخـصــيــا اســمه

ولقبه في السجل اHفتوح لهذا الغرض.
يـتولى رئيس اجللـسة تقديـر اHدة اخملصصـة للتدخل
آخـــذا بــعـــX االعــتــبـــار عــدد اHـــســجــلـــX ومــضـــمــون جــدول
األعمالr و�كن ألي عـضو موافاة اجمللس �الحـظاته كتابة

خالل انعقاده.
rـادة 24 :  : تـكــون جـلــسـات اجملـلـس عـلــنـيــة أو مـغــلـقـةHـادة اHا
ويــــحــــدد ذلك بــــقــــرار من رئــــيس الــــهــــيـــئــــة الــــعــــلـــيــــا بــــعـــد

استشارة اللجنة الدائمة.
�ـكن رئـيس الـهيـئـة العـلـيا إدراج أي نـقـطة إضـافـية
في جـــــدول األعــــمــــال خـالل جــــلــــســــات اجملـــــلس كــــلّـــــمــــا دعت

الضرورة لذلكr �وافقة أغلبية األعضاء احلاضرين.
�كن لـكل عضـو من أعضاء اجملـلس أن يتـقدم بنـقطة
نظامr في أي وقت من أوقات اجللسةr بعد موافقة رئيس

الهيئة العليا.
اHـادة اHـادة 25 :  : يـقـتـصـر الـتـصـويت عـلى الـنـقـاط اHـدرجة

في جدول األعمال.
�ـكـن لـرئــيس الــهـيــئــة الــعـلــيــا تـأجــيل أي نــقــطـة في
جــــدول األعـــمــــال إلى دورة الحــــقـــة كــــلّـــمــــا دعت الــــضـــرورة

لذلك.
يتـخـذ اجمللـس اHنـعـقد في دورة عـاديـة أو غيـر عـادية
قراراته وتوصـياته بـأغلـبيـة أعضـائه احلاضـرينr ويجري

التصويت برفع األيدي.
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اHـادة اHـادة 26 :  : يــعـلن رئــيس الــهـيــئـة الــعــلـيــا عن اخـتــتـام
دورة اجملـــلس بـــعــد اســـتـــنــفـــاذ مــنـــاقـــشــة ودراســـة الــنـــقــاط

اHدرجة في جدول األعمال.
�ـكـن نـشـر قـرارات وتــوصـيـات ومـقــتـرحـات اجملـلس
�ـــبــــادرة من رئـــيـس الـــهـــيــــئـــة الـــعــــلـــيـــا بــــجـــمـــيـع الـــطـــرق

اHناسبة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
مهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائهامهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها

اHــادة اHــادة 27 :  : تـــتــولـى الــلـــجــنــة الـــدائــمـــةr حتت إشــراف
رئــيس الــهـــيــئــة الــعــلــيـــاr الــقــيــام بــاHــهـــام الــتي تــدخل في

صالحياتهاr وتعملr في هذا اإلطارr على :
rاإلشراف على مراجعة القوائم االنتخابية -

- تــنــســيـق أعــمــال اHــداومــات ومــتــابــعــة نــشــاطــاتــهـا
rحتت سلطة رئيس الهيئة العليا

- تـقـد¨ تـوصيـات لـتـحـسـX الـنـصـوص الـتـشـريـعـية
rتعلقة باالنتخاباتHوالتنظيمية ا

rإعداد استراتيجية إعالمية للهيئة العليا -
- إعـداد وتـنــظـيم دورات تــكـويـنــيـة ألعــضـاء الـهــيـئـة

rأو كلما دعت احلاجة لذلك rعند االقتضاء rالعليا
- إعــــــداد وتــــــنـــــظــــــيم دورات تــــــكــــــويـــــنــــــيــــــة لـــــفــــــائـــــدة
التشكيالت السـياسية حول مراقبـة االنتخابات وصياغة

rتعلقة باالنتخاباتHالطعون ا
- إعـداد بـرنــامج الـتـوزيع اHـنـصـف لـلـحـيّـز الـزمـني
لــصــالح األحــزاب الــســيــاســيــة اHــشــاركــة في االنــتــخــابـات
واHــــتــــرشــــحــــX األحــــرارr في اســــتـــــعــــمــــال وســــائل اإلعالم
الــوطــنــيــة الــســمــعــيــة الــبــصــريــة بــالـتــنــســيق مـع اجلــهـات

rكلفة محلياHا
- إعـــداد الــتــقــاريـــر اHــرحــلــيــة والــتــقــريـــر الــنــهــائي
لــتــقــيــيم الــعــمــلــيـــات االنــتــخــابــيــة �ــنــاســبــة كل اقــتــــراع

rوعرضه على مجلـس الهيئة العليـا للمصادقـــة عليـــه
- إعداد مشروع برنـامج عمل الهيئـة العليا وعرضه

rعلى اجمللس للمصادقة عليه
- التداول في اHسائـل اHـرتبطـة �جـال اختصاصها

rوالسهــــر علـى متابعة تنفيـــذ مداوالتهـا
- اتـــــخــــاذ كـل تـــــدبــــيـــــر يـــــنـــــدرج في إطـــــار �ـــــارســــة

مهامهـــا.
28 :  : تــــعـــقــــد اجــــتـــمـــاعــــات الـــلــــجـــنــــة الــــدائـــمـــة اHــادة اHــادة 

باستدعـاء مــن رئيـس الهيئـة العليـا.

تـــنـــعــــقـــد اجـــتـــمــــاعـــات الـــلـــجــــنـــة الـــدائـــمــــة في حـــالـــة
االستـعجال برئـاسة رئيـس الـهيئـة العلـيـا أو أحـد نوابـه
اHـكــلـفــX بــحـضـــور عـضـويـــنr عــلـى األقــلr بـالــتـســــاوي

بـــX القضـــاة والكفـــاءات اHستقلـــة.
تتم اHصادقة علـى مداوالت اللجنة الدائـمة بأغلبية

أصوات األعضاء احلاضرين.
اHــــادة اHــــادة 29 :  : يــــنـــــتــــخـب أعــــضـــــاء الـــــلــــجــــنــــة الــــدائــــمــــة
بـــاألغــلــبـــيــة مـن قــبل نـــظــــرائـــهم ضــمــن مــجــلــس الــهـــيــئــة

العليا.
�كـن أن تتم عملـية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
عـــن طـــريـــق تــرشـــيح قـــائــمـــة اســـمــيـــة لــكـل من الــقـــضــاة

والكفاءات اHستقلة من قبل نظرائهمr حسب احلالة. 
اHــادة اHــادة 30 :  : يــعـــلن رئــيس الــهـــيــئــة الــعــلـــيــا في بــدايــة
الــعــهــدةr �ــوجب قــرارr تــاريخ انــتــخــاب أعــضــاء الــلــجــنــة

الدائمةr حتدد فيه فترة تقد¨  طلبات الترشح.
اHـادة اHـادة 31 :  : يــتم إيــداع طــلــبـات الــتــرشح لــدى األمــانـة

اإلدارية الدائمة للهيئة العليا.
تـسـجل طـلـبـات الـتـرشح في سـجل خـاص يـفـتح لـهذا

الغرضr يدون فيه :
rاالسم واللقب -

- تاريخ إيداع طلب الترشح وساعته.
يــســلّـم لــطـــالب الــتـــرشح وصل يـــبــX تــاريـخ وســاعــة

اإليداع.
يـــفــصـل رئــيس الـــهــيــئـــة الــعـــلــيــا فـي صــحــة طـــلــبــات

الترشح.
اHـادة اHـادة 32 :  : يــتـشــكل مـكــتب اإلشـراف عــلى االنــتـخـاب
Xويــتــكــوّن مـن رئــيس ونــائــبي رئــيس ومــســاعــدين اثــنــ
يــعــيّـــنــهم رئــيـس الــهــيــئـــة الــعــلـــيــا من بــX األعـــضــاء غــيــر

.XترشحHا
Xيـزوّد مـكـتب اإلشـراف بـكـتـابـة مـشـكـلـة من مـوظـفـ

اثنX (2) من األمانة اإلدارية الدائمة.
اHادة اHادة 33 :  : حتدد الـفتـرة الزمـنـية Hـدة التـصويت من
طـرف رئـيس الــهـيـئـة الــعـلـيــاr وال �ـكن أن تـتــجـاوز يـومـا

واحدا كحد أقصى.
اHـادة اHـادة 34 :  : �ـكـن لـعـضــو الـهـيــئـة الـعــلـيــا �ـارسـة حق

االنتخاب بالوكالة بطلب منهr في احلاالت اآلتية :
- الـتــواجـد يــوم الـتــصـويت في مــهـمــة كُـلّف بــهـا من

rقبل رئيس الهيئة العليا
- مــانع صـحي يــثــبـت بـشــهــادة طــبــيـة من طــبـيــــب

rمحلـف تثبـت استحالة تنقلـه يوم التصويت
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- التواجد خارج التراب الوطني ألسباب مبررة.
تـعـد الـوكـاالت أمـام رئـيس الـهـيـئـة الـعـلـيـا بـالـنـسـبة

للعضو اHكلف �همة.
تعد الوكاالت بالـنسبة للعضو اHتغيب أمام اجلهات

الرسمية اخملتصة.
يــجــوز لــلـمــوكـل أن يــلــغي وكــالــته في أي وقت قــبل
االنـتخـابr كمـا يـجوز له أن يـصوت بـنـفسه إذا تـقدم إلى

مكتب التصويت.
اHــــادة اHــــادة 35 :  : يــــتم الــــفـــرز إلــــزامــــيـــا وعــــلــــنـــيــــا �ـــكــــتب
الــتـصــويتr فــور اخـتــتـام عــمـلــيـة الــتــصـويت ويــتم إعـداد

محضر لنتائج الفرز.
اHـادة اHـادة 36 :  : ال تـعــتـبـر األوراق اHــلـغــاة أصـواتـا مــعـبـرا

عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :

- الــــظــــرف اجملـــــرد من الــــورقـــــة أو الــــورقــــة من دون
rالظرف

rعدة أوراق في ظرف واحد -
- األظــــــرفـــــة أو األوراق الـــــتي حتـــــمـل أيـــــة عالمـــــة أو

rمزقةHشوهة أو اHا
- األوراق اHــشـــطـــوبــة كـــلـــيـــا أو جـــزئـــيــا إال عـــنـــدمـــا

rعتمـدة هـذا الشكــلHتقتضي طريقـة االقتـراع ا
- األوراق أو األظرفة غير النظامية.

اHـادة اHـادة 37 :  : يُـعِـدُّ مـكـتـب الـتـصـويت الـقـائـمـة االسـمـيـة
لألعضاء الفائزين بالعضوية في اللجنة الدائمة. 

يـعلــــن رئـيــــس الهـيئـــــة العـليــــا علــــى الـقائـمـــة
الفائــــزة.

38 :  : يـقــوم رئــيس الــهــيــئــة الـعــلــيــا بــتــنـصــيب اHـادة اHـادة 
أعـضــاء الـلـجــنـة الــدائـمـة في أجـل أقـصـاه خــمـسـة (5) أيـام

من تاريخ إعالن النتائج.
اHادة اHادة 39 :  : يستـخلــف عـضــو الـلجـنـة الـدائمــةr بعـد
شـغـور عضـويـتـه ألحــد األسبـاب اHـذكـــــورة فــــي اHــــادة
15 أعـــالهr �ـترشـــح آخــر بـنفس طريـقة االنتـخاب التي

عُي®نَ بها عضو اللجنة الدائمة اHستخلف.

الفصل السادسالفصل السادس
عمل وتسيير اHداوماتعمل وتسيير اHداومات

اHــادة اHــادة 40 :  : لـلـهـيـئــــة العـلـيــــاr عـلــــى مـسـتـــوى كـــل
واليـــــــة ومـــنـــطــــقــــــة جـــغــــرافـــيــــــة بــــاخلـــــــارجr مـــداومـــــــة
Xبــالــتــســاوي بــ rتـــتــشـــكـــل مـــن ثــمـــانـــيـــــة (8)  أعــضـــــاء

القضاة والكفاءات اHستقلة.
يــــتـــولـى رئـاســة اHـداومـة مــنـسق يُـكــلّف بـتــنـسـيق

نشاطاتها وتنفيذ مداوالتها.

�ــــكن لـــلـــجـــنـــة الــدائـــمـــة الـــتـــعــديـل في عـــدد أعـــضــاء
اHداومـة حـسب حـجم الـدائرة االنـتـخابـيـة في ظل احـترام

اHناصفة.
اHــــادة اHــــادة 41 :  : تُـــــكـــــلـَّف اHــداومــات فـي إطــار �ــارســة

مهامهاr عـــلـى اخلـصوص �ا يأتي :
- الـتـدخل تـلــقـائـيـا أو بـــنـاءً عـلى إخــــطــــارٍ كـتابيٍّ
ـيــاســيــة اHــشــاركــة في االنــتــخــابــات أو مــن األحــزاب الــسـ®

rأو كل ناخب rXترشحHا
- مـراقبـة العمـليـات االنتـخابـية وإجـراء التـحريات

rالضرورية في مجال اختصاصاتها
- تــسجــيل العرائض واالحـتجـاجات واإلبالغات في
ســـــجـل خــــاصr مـــــرقم ومـــــؤشـــــر عـــــلــــيـه من قــــــبـل مــــنـــــسق

rمقابل وصل إيداع rداومةHا
rتسجيل حاالت التدخل التلقائي للمداومة -

- إبالغ رئــيس الــهـيــئـة الــعـلــيــا بـجــمـيع اإلخــطـارات
وحـاالت الـتـدخـل الـتـلـقــائي في حـيـنــهـاr بـجـمــيع الـوسـائل

rناسبةHا
rداومةHتسجيل بريد ا -

- مـــــــــسك مـــــــحــــــاضــــــر اجـــــــــتــــــمــــــاعـــــــــات اHــــــداومـــــة
rوالــوثـــائق الصادرة عن أشغالها وحفظ األرشيف

- الـقـيـام بـأي مـهـمـة إداريـة أو تـقـــنـيـة مـــرتــــبـطـــة
rداومةHبأشغال ا

- حتــــــضــــيــر وجتــــــمــــيــع الـــــوثــائـق الســتـغاللــهـا
فــي إعــــــداد الـــتـــقـــاريـــر اHـــرحـــلـــيــــة والـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائي

للمداومة.
الفصل السابعالفصل السابع

اإلخطارات والتدخل التلقائي للهيئة العليااإلخطارات والتدخل التلقائي للهيئة العليا

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 42 : : تــــــــــــودع اإلخـــــــــــطـــــــــــــارات مـــن األحـــــــــــزاب
السـيـاسـيـة اHـشـاركة فـي االنتـخـابـاتr أو اHـتـرشـحrX أو
كل نـــــاخبr لـــــدى الــــلـــــجــــنـــــة الــــدائـــــمــــة أو عـــــلى مــــســـــتــــوى

اHداوماتr حـــسب احلالة.
حتــــــتـــــوي اإلخــــــطــــارات عـــــلى اســم ولــــــقب وصـــــفـــــــة
وتـوقــــيـع اHــعـني وعـنوانه ومـضـمـون اإلخـطـار وعـنـاصر

اإلثباتr إن وجدت.
اHــادة اHــادة 43 :  : �ـكن إخــطــار الـهــيـئــة الـعــلــيـا بـــكل خــرق
rس شــفـــافــيــة ونــزاهـة الــعــمـلــيــة االنــتــخـــابــيــة كــتـابــيـا�

وبجميع الوسـائل اHناسبة قانونيا.
اHــادة اHــادة 44 :  : عــنـــدمــا يــعــايـن أعــضــاء الـهــيـئـة الــعـلـيـا
rخـرقــا �س شـفــافـيـة ونـزاهـة الـعمـلـيـة االنــتـــخـــابـــيــة
يـــحــررون تـقريـرا مفـصالr يـرفع إلى اللـجنـة الدائـمة أو

اHداومةr للفصل فيه فورا.
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يـــتـضــمن الــتـقــرير بـدقة تاريخ وساعـــة االنتقال
واألمــــــاكـنr أو اHــــــواقع الــــــتي زاروهــــــا واHـالحــــــظـــــات

اHــسجلة واألدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.
�ـــكن ألعــضـــاء اHــداومــة طـــلب أي مـــعــلــومـــة أو ســنــد

يرونه ضروريا من أي جهة معنية.

الفصل الثامنالفصل الثامن
كيفيات اتخاذ القراراتكيفيات اتخاذ القرارات

rـنـسقHرئــيس الـهـيــئـة الـعـلــيـا أو ا Xـادة 45 :  : يــعــHـادة اHا
حـسـب احلـالــةr عــضـوا مـــقــررا يــتـــولى جــمع اHـــعـلـــومــات
والــوثـــائق اHـــتــعــلـــقـــة بــاHــلفr و�ـــكــنه أن يـــســـتـمع ألي
شـخص أو سـلـطة أو هـــيــئة مــشـاركـة فـي الــعـــمــلـية

االنتخابيةr ويطلب كل معلومة يراها ضرورية.
بـعد االنتهـاء من دراسة اHلفr يحرر العضو اHقرر
تـقــريـرا يـعـرضهr حـسب احلالةr عـلـى اللجنة الدائمة أو

اHداومة.
اHــــادة اHــــادة 46 :  : جتــــتـــــمع الــــلــــجــــنــــة الــــدائــــمــــة واHــــداومــــة
بـاستدعـاء من رئيـسهـا أو منـسقهـاr حسب احلـالةr لـلفصل
في اHلفr موضوع اإلخطـار أو التدخل التلقائيr و�كنها
أن تــفـصــل فــي احلــX عـنـدمـا تــقـتـضي طـبـيـعـة اإلخـطـار

أو اإلبالغ أو اHعاينة ذلك.
اHـادة اHـادة 47 : : تفـصل اللـجنـة الـدائمـة في اHسـائل التي
تـــدخـل في مـــجـــال اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــاr بـــحـــضـــور أربـــعـــة (4)
أعـــضـــاءr عــلـى األقلr مع مـــراعــاة الـــتــســـاوي بـــX الــقـــضــاة
والــكــفــاءات اHــســتــقـــلــةr وتــصـــدر قـــراراتــهــا بــاألغـــلـــبـــيــة

ويـرجح صـوت الـرئيس عند تساوي األصوات.
اHـــادة اHـــادة 48 :  : تــفــصل اHــداومـــة في اHــســائل اHــطــروحــة
عـليـها �ـوجب مـداولة بـحضـور أغـلبـية أعـضـائهـاr وتتـخذ
قــراراتــهــا بـاألغــلــبــيــة اHـطــلــقــة لألعــضــاء احلـاضــرينr وفي

حالة تساوي األصواتr يرجح صوت الرئيس. 
�ــكن لــلــمــداومــة الـــتــداول يــوم االقــتــراعr بــحــضــور
عـضوين (2) علـى األقلr مع مراعـاة التـساوي بـX القـضاة

والكفاءات اHستقلة.
اHــادة اHــادة 49 :  : يـوقع الـرئـيـس قـرارات الـلـجـنـة الـدائـمـة
ويبـلّغها ويتابـع تنفيذهاr ويـخطر اجلهات اHعـنية بشأنها

بجميع الوسائل اHناسبة.
يــتــولى اHــنــسق تـنــفــيــذ مـداوالت اHــداومــةr �ـوجب
قـرارات يــوقـعـهـا ويـبـلـغــهـا لألطـراف اHـعـنــيـة بـكل وسـيـلـة

قانونية مناسبة.
يــــتـم إرســــال نـــــســــخــــة مـن قــــرارات اHـــــداومــــةr فــــور
الـتـوقــيع عـلــيـهـاr إلى رئــيس الـهــيـئـة الــعـلــيـا بـكل وســيـلـة

مناسبة.

اHـــــادة اHـــــادة 50 : : يــــتــــعــــX عـــلــى كل أطراف الـعـمـلــية
االنــــتــخـــابــيـــة االمـــتـــثـــال لــقـــرارات الــهــيـــئــة الــعــلــيــا في
اآلجــال الـــتي حتــددهـــا. وفي حــالــة االمـــتــنــاعr تـــنــفــذ هـذه
الـــقــراراتr عـــنـــد االقــتـــضـــاءr عن طـــريق تـــقــد¨ طـــلب إلى
الـنائب الـعام اخملـتص إقلـيمـيا لـتسـخيـر القـوة العـمومـية

وفقا للقانون.
rـعايـنـة جـر�ةHوفي حـالـة احتـمـال تـشكـيل األفـعـال ا

يخطر بها النائب العام اخملتص إقليميا. 
51 :  : يــوقـع رئــيس الــهــيــئــة الــعــلــيــا أو مــنــسق اHــادة اHــادة 
اHـــداومــة مـــحــــاضــر االجــــتــــمـــاعــاتr وحتـــفظ فـي أرشــيف

الهيئة العليا.

الفصل التاسعالفصل التاسع
صالحيات األمانة اإلدارية الدائمة للهيئة العلياصالحيات األمانة اإلدارية الدائمة للهيئة العليا

52 :  : تـــوضـع األمـــانـــة اإلداريـــة الـــدائـــمــــة حتت اHـــادة اHـــادة 
سلطة وإشراف رئيس الهيئة العليا.

يـتولى األمـX الـعام تـنـسيق أعـمـال األمانـة اإلدارية
الدائمةr في حدود الصالحيات اخملولة لها قانونا.

تـتــولى األمــانـة اإلداريـــة الــدائـمـــة لـلــهــيـئـــة الــعـلــيــا
تقد¨ الدعم واHساعدة ألجهزة الهيئة العليا.

اHـــــادة اHـــــادة 53 :  : تــــــكـــــلـّــــف هـــــيــــــاكـل األمـــــانـــــــــة اإلداريـــــــة
الـدائـمــــة لـلــهـيـئــــة الـعـلـيــــا �ـسـاعــــدة أجـهــــزة الـهـيـئـــة

العلياr فيما يخص :
- الـقـيــام بـالـتــحـضـيــرات لـتـنــظـيم انـتــخـاب أعـضـاء

rاللجنة الدائمة
- الـتــحـضـيـر اHـادي لـدورات مـجـلس الـهـيـئـة الـعـلـيـا

rوأجهزته
- حتـضـير مـتابـعة سـيـر العـملـيـــات االنتـخابـيــــــــة

rمن قبل أعضاء الهيئة العليا وأجهزتها
rمتابعة تنفيذ إجراءات اإلخطار -

- اقـتراح مـشـاريع بـرامج ومخـطـطات الـتـكوين في
rمارسة االنتخابية وتقييم آثارهاHمجال تطوير ا

- اHساهـمة في نـشـــر ثـقافــــة اHواطـنـــة وتـطويـــر
rاألعمـــال التحسيسية في مجال الواجب االنتخابي

Xتـقـد¨ مـشـاريع االقـتــراحـات الـرامـيـة إلى حتـسـ -
الـنصوص التشريـعية والتنظـيمية التي حتـكم العمليات

 rاالنتخابية
- إجنـــاز الــبـــحـــوث والـــدراســـات االســتـــشـــرافـــيــةr ال

rقارنةHسيما في مجال أنظمة االنتخابات ا
- تـوفــيـر اHــسـتــخـدمــX الـضــروريـX لــسـيــر أجـهـزة

rالهيئة العليا
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- تـوفـير الـوسـائل اHاديـة الـضروريـة لـسيـر الـهيـئة
rالعليا

- إعـداد مــيــزانـيــة تــسـيــيـر الــهــيـئــة الـعــلــيـا وضــمـان
rتسييرها

- تــــــــســـــــــيــــــــيــــــــر وســـــــــائـل اإلعالم اآللـي واألنـــــــــظــــــــمــــــــة
rعلوماتيةHا

-  تشكيل رصيد وثائقي واألرشيف.

الفصل العاشرالفصل العاشر
التقارير وحصيلة وآفاق عمل الهيئة العلياالتقارير وحصيلة وآفاق عمل الهيئة العليا

rــنـاســبـة كل اقــتـراع� rــداومـاتHــادة 54 :  : تـــرفع اHــادة اHا
تــــقــــاريـــر مــرحــلــيــة وتــقــريـــرا نــهــائــيــا عن نــشــاطــهــا إلى

رئيس الهيئة العليا.
اHــادة اHــادة 55 :  : تـقـوم الـلــجـنـة الـدائـمـة سـنـويـاr وعـنـد كل
اقتـراعr بـتقـد¨ تـقـرير عن نـشـاطـها وآفـاق عـمـلهـا يـعرض

على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه. 
اHادة اHادة 56 :  : يتولى رئيس الهـيئة العليا رفع التقرير
النهائي لتقيـيم العمليات االنتخابية لرئيس اجلمهورية

عقب كل اقتراع. 
57 :  : يـــخــــضع تـــعــــديـل هـــذا الـــنـــظــــام الـــداخـــلي اHــادة اHــادة 

لنفس القواعد التي تمت �وجبها اHصادقة عليه.

اHـــادة اHـــادة 58 :  : يــــنـــشـــر هـــــذا الـــنـــظـــــام الـــداخـــلـي في
اجلــريـدة الـرسـمـيـة لـلجـمـهـوريـة اجلـزائريـة الـد�ـقـراطـية

الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 22  يناير سنة 2017.

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
النـظـام االنـظـام اHؤرخ في Hؤرخ في 28 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1437 اHوافق  اHوافق 6
أبـــــريـل ســـــنـــــة أبـــــريـل ســـــنـــــة 2016 احملـــــدد لــــــقــــــواعـــــد عــــــمل اجملــــــلس احملـــــدد لــــــقــــــواعـــــد عــــــمل اجملــــــلس

الدستوريالدستوري  (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــــدة الـرسـمـيــــــة - الـعــــــدد 29 الـصـــــادر فـي
4 شعبـان عـام 1437 اHوافـق 11 مايـــــو سنــــة 2016.

r(2 الــفــقـرة) ـادة 47Hا rالــعــمــود الــثـانـي r9 الـصــفــحـة
السطر الثاني :

r" ....rبدال من : - بدال من : " .... ويضبط النتائج النهائية -

r" ................rيـــقـــرأ :- يـــقـــرأ :   " .... ويضبط النتائج -

....................(الباقي بدون تغيير.................)

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-90 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق اH1438  ا عـام عـام 
تـنظـيم اإلدارة اHركزيـة للـمديـرية الـعامـة للـجماركتـنظـيم اإلدارة اHركزيـة للـمديـرية الـعامـة للـجمارك

وصالحياتها.وصالحياتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 99-4  و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اHوافق 21  يوليو سنة 1979 واHتضمن

rادة 3 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90- 188
اHـؤرخ في 12 رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة
1990 الــذي يـحــدد هـيــاكل اإلدارة اHــركـزيــة وأجــهـزتــهـا في

rالوزارات
- و�ـقــتــضـــى اHــرســــوم الــتـنــفــيــــذي رقـــم 54-95
اHـــــــــؤرخ فـــي 15 رمـــــــضـــــــــــان عـــــــــام 1415 اHــــــوافـــق 15
rـالــيـةHفـبـرايــر سـنـة 1995 الـذي يــحـدد صالحــيـات وزيــر ا

rتممHعدل واHا
- و�ــقــتــضـــى اHــرســـــوم الــتــنـفــيـــــذي رقم 364-07
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rاليةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

rللجمارك


